KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 234, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

KUJI 28330/2021
ODSH 195/2021 Há/SP

Iveta Hájková
564 602 329

V Jihlavě dne

01. 04. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen krajský úřad)
jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o pozemních
komunikacích), podle § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen stavební zákon) a § 16 zákona o pozemních komunikacích, v souladu s § 112 odst. 1
stavebního zákona, obdržel dne 08. 02. 2021 žádost od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, zastoupeného na základě plné moci Ing. Marií Tesařovou,
ředitelkou Správy Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava o vydání stavebního povolení pro
stavbu na silnici I/19 v k. ú. Pohled pro stavbu

„I/19 Pohled - průtah“
V rozsahu následujících stavebních objektů:
SO 101
Oprava silnice I/19
SO 190. 1
Dopravní značení silnice I/19
SO 181
DIO (dočasné dopravní značení na silnici I/19)
Pozemky nebo stavby dotčené stavbou:
pozemek p. č. 21/7, 649/4, 663/121 v katastrálním území Pohled, okres Havlíčkův Brod
Pozemky sousedící se stavbou:
pozemky p. č. parc.č., st.1, st.110, st.128, st.139, st.146, st.150, st.151, st.157, st.194, st.2,
st.245, st.253, st.307, st.38/16, st.42, st.420, st.43, st.44/1, st.44/2, st.45, st.46, st.462, st.47,
st.5/2, st.6/2, st.7, st.8/1, 4, 98, 309, 831, 874, 11/2, 19/1, 19/11, 19/2, 2/2, 2/3, 21/3, 24/5, 24/6,
26/1, 307/6, 308/1, 314/8, 354/1, 354/28, 355/5, 606/1, 606/3, 606/4, 609/1, 609/2, 610/1, 610/2,
611/10, 611/3, 611/5, 611/6, 611/8, 612/1, 612/2, 620/10, 620/108, 620/11, 620/12, 620/21,
620/35, 620/51, 620/68, 620/69, 620/7, 620/77, 620/8, 620/81, 620/89, 620/9, 620/90, 620/94,
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620/97, 627/1, 629/1, 633/18, 634/1, 634/2, 634/4, 634/6, 634/8, 634/9, 637/1, 663/124,
663/125, 678/2, 679/2, 690/1, 7/1, 826/1 v katastrálním území Pohled, okres Havlíčkův Brod
Předmětná stavba představuje opravu stávající silnice I/19 v úseku od konce stavby přeložky
silnice I/19 (součást stavby I/34 Rouštany – Pohled) až za poslední sjezd na konci obce Pohled.
Účelem stavby je zlepšení technického stavu vozovky, zkvalitnění povrchu komunikace a
celkově tak k prodloužení životnosti vozovky. Provozní staničení začátku je v km 143,577, konec
úseku je v km 144,615 provozního staničení. Celkové délka trasy je 1,04 km.
Dochází zde k vyrovnání osy komunikace za účelem vytvoření prostoru pro možnost výstavby
chodníku (stavba obce Pohled v budoucnu).
Oprava silnice I/19 bude prováděna od nivelety stávající vozovky s tím, že budou odfrézovány
asfaltové vrstvy a následně budou položeny vrstvy nové ve stejné mocnosti. V místech, kde
plánuje obec Pohled výstavbu nové kanalizace a vodovodu budou odstraněny rovněž
nestmelené podkladní vrstvy a provedena bude sanace podloží. Poté budou položeny nové
konstrukční vrstvy. Dojde k zachování stávající nivelety, kterou nelze změnit, neboť by došlo
k znemožnění napojení sousedních sjezdů a křižovatek. Na začátku a konci stavby bude nutné
provést plynulé napojení na stávající vozovku vč. provedení zazubení vrstev. Oprava vozovky
bude v celé trase prováděna přibližně s mírnou šířkovou korekcí, aby se docílili sjednocení šířky
na 3,0 m jízdní pruh a 0,25 m vodící proužky. K větší změně šířkového uspořádání dochází
v místě hráze rybníka. Zde je provedeno lokální zúžení, které umožní osazení svodidel na hrázi
s dostatečnou pracovní šířkou za svodidlem.
Příčný sklon vozovky silnice I/19 bude po většinu úseku ponechán stávající. V některých
úsecích dojde k vyrovnání příčného sklonu, aby byl zajištěn dobrý odtok vody.
Budou osazena svodidla s ohledem na malou šířku nezpevněné krajnice, bude použito svodidlo
s úrovní zadržení H1. Úseky s novými svodidly jsou vyznačeny v koordinačních situacích stavby.
V trase se vyskytují hospodářské sjezdy na účelové komunikace nebo sjezdy na přilehlý
pozemek. Před stavbou bude vyzván vlastník sjezdu (majitel napojovaného pozemku), ab
provedl obnovu propustku, pokud je poškozený. V rámci opravy bude provedeno pouze
ukončení čela sešikmením, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci.
Propustek v km 0,16 bude prodloužen o 2 m, aby umožnil najíždění zemědělské techniky.
Napojení asfaltových vrstev na stávající křižovatky a asfaltem zpevněné sjezdy bude provedeno
pouze v nejnutnějším rozsahu. Navrženo je napojení v šířce 2 m. V tomto pruhu bude možné
zazubení asfaltových vrstev a zároveň plynulé napojení na stávající stav. Spáry napojení na
stávající stav budou ošetřeny asfaltovou zálivkou. Sjezdy, které nejsou kryty asfaltovým
povrchem, budou ponechány ve stávajícím uspořádání. Pouze se předpokládá doplnění
štěrkodrti, aby se vyrovnaly nivelety.
Oprava silnice I/19 bude prováděna za úplné uzavírky. Důvodem je nedostatečná šířka stávající
silnice, která neumožňuje provádění po polovinách. Provoz bude veden po objízdných trasách.
Veřejná doprava nesmí probíhat po odfrézovaném povrchu, ale minimálně po ložní vrstvě či
obrusné vrstvě.
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád).
Krajský úřad jako příslušný speciální stavební úřad v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona
a § 47 odst. 1 správního řádu, oznamuje zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu
z poskytnutých informací dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované změny, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona
od místního šetření a ústního jednání.
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Krajský úřad ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen „zákon o
urychlení výstavby“) poučuje účastníky, že na toto řízení se vztahuje zákon o urychlení
výstavby.
Krajský úřad dále v souladu s § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby poučuje ostatní účastníky
(vlastníky pozemků nebo staveb a práv k nim, na nichž bude stavba povolena), že další
písemnosti v tomto řízení jim budou doručovány pouze veřejnou vyhláškou. Další písemnosti se
budou doručovat jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a
dotčeným orgánům.
Účastníci řízení mohou ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 36 odst. 3 správního
řádu uplatnit své námitky nejpozději do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení nebo při
projednávání územně plánovací dokumentace se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona,
nepřihlíží.
Dle § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník
řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se
nepřihlíží.
Do podkladů rozhodnutí a projektové dokumentace lze v uvedené lhůtě nahlédnout na Krajském
úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v
pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod. S ohledem na trvající nouzový stavu v souvislosti
s epidemií viru SARS CoV-2, krajský úřad žádá účastníky řízení, aby nejprve telefonicky či emailem (macura.j@kr-vysocina.cz) kontaktovali krajský úřad a dohodli dobu, kdy mohou
nahlédnout do podkladů rozhodnutí a projektové dokumentace.
V Jihlavě 01. 04. 2021

Iveta Hájková
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
elektronicky podepsáno

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a Obecního
úřadu Pohled po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne…………………

Sejmuto dne…………………
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Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
Prosíme o vrácení potvrzení zdejšímu odboru.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. a) stavebního
zákona – stavebník:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ: 65 993 390
zastoupené na základě plné moci Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava, Kosovská
10a, 586 01 Jihlava – doručováno jednotlivě
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. c), d)
stavebního zákona – vlastníci staveb a pozemků, na nichž bude stavba prováděna, a ten,
kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li
být jeho práva prováděním stavby přímo dotčena:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ: 65 993 390
zastoupené na základě plné moci Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava, Kosovská
10a, 586 01 Jihlava
Povodí Vltavy, státní podnik, IČO: 70889953, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502
GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
– doručováno jednotlivě
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. e), f)
stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků, může-li být jejich vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno (v souladu se stavebním zákonem identifikováni
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č. pozemky p. č.
parc.č., st.1, st.110, st.128, st.139, st.146, st.150, st.151, st.157, st.194, st.2, st.245, st.253,
st.307, st.38/16, st.42, st.420, st.43, st.44/1, st.44/2, st.45, st.46, st.462, st.47, st.5/2, st.6/2, st.7,
st.8/1, 4, 98, 309, 831, 874, 11/2, 19/1, 19/11, 19/2, 2/2, 2/3, 21/3, 24/5, 24/6, 26/1, 307/6, 308/1,
314/8, 354/1, 354/28, 355/5, 606/1, 606/3, 606/4, 609/1, 609/2, 610/1, 610/2, 611/10, 611/3,
611/5, 611/6, 611/8, 612/1, 612/2, 620/10, 620/108, 620/11, 620/12, 620/21, 620/35, 620/51,
620/68, 620/69, 620/7, 620/77, 620/8, 620/81, 620/89, 620/9, 620/90, 620/94, 620/97, 627/1,
629/1, 633/18, 634/1, 634/2, 634/4, 634/6, 634/8, 634/9, 637/1, 663/124, 663/125, 678/2, 679/2,
690/1, 7/1, 826/1 v katastrálním území Pohled, okres Havlíčkův Brod
– doručováno veřejnou vyhláškou
ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení
doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného
úřadu po dobu 15 dnů:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též
příslušným obecním úřadům:
Obecní úřad Pohled, Revoluční 39, 58221 Pohled
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Dotčené orgány:
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61
Havlíčkův Brod
odbor rozvoje města, úsek územního plánování a GIS, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův
Brod
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6, 160 01
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, 580
01 Havlíčkův Brod
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, Vrchlického
46, 587 24 Jihlava

Hájková Iveta
SEK_ODSH-D
oddělení dopravy
1.4.2021 11:24:09
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